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RAPORT COMUN 
privind Raportul de activitate al Agenţiei Naţionale Anti-Doping pe anul 2013  

 
  

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi Comisia pentru sănătate şi familie 
din Camera Deputaţilor şi Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi Comisia 
pentru sănătate publică din Senat au fost sesizate, în fond, cu Raportul de activitate al 
Agenţiei Naţionale Anti-Doping pe anul 2013. 

În baza prevederilor art. 6, litera (t) din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi 
combaterea dopajului în sport, republicată, conform căreia „În vederea realizării obiectivelor 
prevăzute la art. 5, Agenţia îndeplineşte următoarele atribuţii: […] prezintă, anual, un raport 
de activitate Guvernului şi Parlamentului”, Agenţia Naţională Anti-Doping a elaborat un 
Raport de activitate pe anul 2013. 
 Raportul de activitate pe anul 2013 cuprinde date și informații despre organizarea 
instituțională, activitățile și rezultatele obținute, activitatea internațională, precum și despre 
resursele umane și financiare de care  a beneficiat în anul 2013. 

În anul 2013, Agenţia Naţională Anti-Doping (ANAD) a derulat programe şi proiecte 
care au avut următoarele obiective generale: 

- Creșterea gradului de conștientizare și educare a sportivilor, a personalului  
asistent și a celorlalți factori implicați asupra pericolelor și consecințelor practicării dopajului 
în sport și protejarea sănătății segmentului tânăr de populație cu focusare pe sportivi. ANAD 
a întocmit Planul Național de Educație, cuprinzând cele șase campanii educative ce urmau a 
fi derulate pe parcursul anului: „Primii paşi pentru un sport curat”, „BRAŞOV 2013-Șansa 
sportivilor curaţi”, „UTRECHT 2013- Șansa sportivilor curaţi”, „SOCHI 2014-Șansa 
sportivilor curaţi”, „ATHLETE OUTREACH”  și „Nu dopajului!”. In afara campaniilor 
organizate, ANAD a realizat Lista Interzisă 2013, listă ce cuprinde toate substanțele interzise 
în sport și care se actualizează în fiecare an. 

- Realizarea unui număr relevant de teste în competiție și în afara competiției, fără 
aviz prealabil, în vederea protejării sănătății sportivilor și a dreptului fundamental al acestora 
de a practica un sport curat. În vederea îndeplinirii obiectivului general, ANAD a întocmit 
Planul Național Anual de Testare, Lotul de testare înregistrat, a gestionat rezultatele 
controalelor doping, a organizat cursul de formare și perfecționare a ofițerilor de control 
doping, a gestionat scutirile pentru uz terapeutic, a derulat programul informatizat ADAMS 
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al Agenției Mondiale Anti-Doping (AMAD) și a cooperat cu structurile internaționale. 
Astfel, ANAD și-a îndeplinit obiectivul specific al programului de testare doping. S-au 
recoltat 3027 de probe doping, în competiție și în afara competiției.  Pentru efectuarea 
testelor doping, ANAD a organizat şi coordonat 599 acţiuni de testare doping, din care 324 în 
competiție, recoltându-se 1712 probe și 275 în afara competiției, recoltându-se 1315 probe. 

- Efectuarea analizelor de control doping pentru dovedirea eventualelor cazuri de 
dopaj, în conformitate cu Standardele internaţionale în domeniu. În anul 2013, laboratorul de 
control doping a analizat 3870 de probe (3726 probe de urină şi 144 probe de sânge). Din 
acestea, 3012 probe au fost recoltate de ANAD, la 55 discipline sportive (din care 2615 
probe de urină şi 136 probe de sânge recoltate de ANAD conform planului naţional de testare 
şi 253 probe de urină şi 8 probe de sânge recoltate de ANAD ca urmare a solicitărilor 
externe). La solicitări externe au fost recoltate şi analizate 858 probe de urină (din care 298 
probe pentru Agenţia Anti-Doping din Bosnia, 488 probe pentru Sport Drug Testing 
International şi 43 probe pentru UEFA).  

- Activitatea de cercetare ştiinţifică în domeniul anti-doping urmăreşte aprofundarea şi 
înţelegerea mecanismelor implicate în acest fenomen şi dezvoltarea tehnologiilor analitice de 
depistare a substanţelor dopante, toate în scopul creşterii eficienţei controlului doping 
efectuat sportivilor şi protejării stării de sănătate a acestora. În ceea ce privește elaborarea şi 
coparticiparea la proiecte de cercetare ştiinţifică în domeniu, în anul 2013, cercetătorii 
DCLCD au efectuat studii şi cercetări referitoare la tehnicile analitice de detectare a 
substanţelor interzise şi la aspecte biochimice adiacente domeniului controlului doping. 
Pentru respectarea prevederilor documentelor tehnice elaborate de AMAD s-au dezvoltat şi 
optimizat metode pentru detecţia şi cuantificarea substanţelor interzise în probele de urină şi 
sânge. În cadrul departamentului de hormoni peptidici s-au dezvoltat şi validat metoda de 
detecţie a eritropoietinei de tip CERA din probe de ser şi metoda colorimetrică de detecţie a 
Hidroxietilamidon (HES).  

- Asigurarea implementării măsurilor privind combaterea traficului ilicit de substanțe 
dopante pe teritoriul României și  în sălile de culturism și fitness. Pe parcursul anului 2013 au 
fost autorizate 181 de săli de fitness, în urma verificării documentelor din dosarul de 
autorizare și controalelor inopinate la o parte din sălile respective. Luând în considerare 
numărul de cereri aflate în procesul de verificare, depuse în anul 2012, respectiv 80, și 
cererile depuse în anul 2013, respectiv 147,  se poate observa că în anul 2013 s-au aflat în 
procesul de verificare 227 cereri de autorizare. În vederea supravegherii respectării regimului 
juridic al substanțelor dopante cu grad mare de risc, ANAD a organizat și desfășurat o largă 
activitate de control. Controalele s-au efectuat în baza Planului anual de control, de către 
personalul anume împuternicit din cadrul Agenției.  Astfel, la nivel național, au fost 
organizate, în perioada ianuarie-decembrie 2013, 66 acțiuni de control și au fost verificate 
283 de săli de culturism și fitness. În Tabelul nr. 23 se prezintă distribuția acțiunilor de 
control pe județe. 

- Reafirmarea angajamentului României şi consolidarea poziţiei de partener credibil şi 
activ în efortul global de luptă împotriva dopajului în sport. În urma unui amplu proces de 
negociere, ANAD a semnat un protocol de cooperare bilaterală cu Agenţia Naţională Anti-
Doping din Germania, prin care se vor încuraja, dezvolta şi facilita activităţi de cooperare în 
cadrul următoarelor programe: educaţie şi prevenire, testare, cercetare, analize de control 
doping şi programul de cooperare internaţională. 

- Organizarea, funcţionarea şi coordonarea activităţii Agenţiei, astfel încât să se 
asigure îndeplinirea misiunii, a obiectivelor generale şi specifice. În perioada 28-29 
octombrie 2013, ANAD a fost supusă auditului de reînnoire, în vederea recertificării 
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sistemului de management al calității în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2008 
de către organismul de certificare TUV Rheinland Cert, unul dintre cele mai importante 
organisme internaționale de certificare. Din raportul echipei de audit reiese faptul că sistemul 
de management implementat de organizaţie este conform cu cerinţele standardului, 
implementat şi menţinut în mod adecvat şi nu au fost constatate neconformităţi. 

 
La dezbaterea Raportului de activitate al Agenţiei Naţionale Anti-Doping pe anul 

2013 a participat, ca invitat, în baza prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, şi ale art. 61 din Regulamentul Senatului, doamna Graziela Elena 
Vâjială – preşedintele Agenţiei Naţionale Anti-Doping. 

 
Membrii Comisiilor au luat act de conţinutul Raportului de activitate al Agenţiei 

Naţionale Anti-Doping pe anul 2013 şi au apreciat în mod deosebit activitatea desfăşurată, 
precum şi profesionalismul de care a dat dovadă personalul Agenţiei în combaterea 
fenomenului de dopaj în sport.  

 
 În consecinţă, Comisiile au hotărât, cu majoritate de voturi, să prezinte Camerelor 
reunite ale Parlamentului, raportul comun asupra activităţii Agenţiei Naţionale Anti-Doping 
din anul 2013. 
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